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INLEIDING
Beroerte is wereldwijd de tweede meest voorkomende 
doodsoorzaak en de grootste oorzaak van blijvende invali-
diteit.1 Circa 1 op de 5 ouderen boven de 60 jaar heeft mi-
nimaal 1 stil herseninfarct doorgemaakt.2 Stille hersenin-
farcten worden als uiting van subklinische 
cerebrovasculaire schade in toenemende mate als toevals-
bevinding bij MRI ontdekt. Het zijn (sub)corticale gebieden 
van focale atrofie en gliose veroorzaakt door infarcering, 
waarbij per definitie symptomen van een ‘transient ischae-
mic attack’ (TIA) of herseninfarct ontbreken.3 Hoewel type-
rende symptomen van een herseninfarct ontbreken, blijkt 
uit epidemiologische studies dat  patiënten die een stil her-
seninfarct doormaakten bij neurologisch onderzoek wel de-

gelijk subtiele afwijkingen kunnen hebben, zowel cognitief 
als qua motoriek. Dit kan leiden tot beperkingen in het da-
gelijks leven.4-6 Stille herseninfarcten zijn bij zorgvuldig 
neurologisch onderzoek lang niet altijd stil en de aanwezig-
heid ervan verhoogt het risico op een beroerte en demen-
tie.3,7-9 Derhalve mogen stille herseninfarcten niet als on-
schadelijk beschouwd worden. De term ‘stil’ zou beter 
vervangen kunnen worden door ‘verborgen’ herseninfarc-
ten.10 De American Heart and Stroke Association beschouwt 
een stil herseninfarct dan ook als een uiting van cerebrovas-
culaire ziekte.11 Het herkennen van onderliggende cardio-
vasculaire risicofactoren bij  patiënten met een stil hersenin-
farct kan leiden tot een doelgerichtere preventie van 
symptomatische herseninfarcten en dementie. 

SAMENVATTING 
Stille herseninfarcten worden door een verbeterde 
kwaliteit en beschikbaarheid van beeldvormend on-
derzoek steeds vaker ontdekt bij  patiënten zonder 
voorgeschiedenis van een TIA of herseninfarct, met 
name bij ouderen. De aanwezigheid van een stil her-
seninfarct verdubbelt het risico op een symptoma-
tisch herseninfarct en dementie. Dit artikel geeft een 
overzicht van de diagnostiek, frequentie, prognose 
en adviezen omtrent de behandeling van stille her-
seninfarcten. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(1):11-7) 

SUMMARY
Due to the improved quality and availability of ima-
ging techniques, silent brain infarcts are found more 
often in patients without a history of transient ische-
mic attack or stroke, especially in elderly. Presence 
of a silent brain infarct doubles the risk of a sympto-
matic brain infarct and dementia. This article gives 
an overview of the diagnosis, frequency, prognosis, 
and recommendations for treatment of silent brain 
infarcts.  
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DIAGNOSTIEK
De meeste stille herseninfarcten (80-90%) zijn subcorti-
caal gelegen, het overige deel (10-20%) corticaal.12 MRI is 
veel sensitiever in de detectie en karakterisering van een 
stil infarcten dan CT.2 Dit komt onder andere door beter 
contrast tussen de weke delen en variatie in sequenties 
(zoals T1, T2 en FLAIR). Met name kleine laesies in de 
stam en basale kernen kunnen door MRI veel beter worden 
opgepikt. Een klassiek voorbeeld van een stil subcorticaal 
infarct is een lacunair infarct (3 tot 15 mm diameter). Op 
CT-beelden presenteren deze zich als een kleine, hypoden-
se laesie met een densiteit die overeenkomt met die van li-
quor. MRI-kenmerken van deze lacunaire infarcten zijn 
een laag signaal op T1-gewogen opnames en een hoog sig-
naal op T2-gewogen opnames, overeenkomstig met het 
signaal van liquor (zie Figuur 1). Vaak is op de FLAIR-se-

quentie centraal een laag signaal herkenbaar met een hype-
rintense rand die de gliose weergeeft. Bij een vers infarct is 
tevens een verhoogd signaal te zien op ‘diffusion weighted 
imaging’ (DWI) met corresponderend een verlaagd signaal 
op ‘apparent diffusion coefficient’ (ADC)-opnames. Een 
lacunair infarct in de witte stof en hersenstam kan onder-
scheiden worden van wittestofafwijkingen, doordat bij een 
infarct door arteriële afsluiting centraal een hypo-intens 
signaal op de T1-gewogen opnames te zien is.2 Bij wittestof-
afwijkingen, meestal ook vasculo-ischemisch van aard 
maar chronisch leidend tot gliose, ontbreekt de centrale 
hypo-intensiteit. Voorkeursplaatsen van vasculaire witte-
stofafwijkingen zijn periventriculair en subcorticaal in de 
witte stof (zie Figuur 2). Het betreffen de eindzones van 
medullaire en perforerende arteriën of de diepe waterschei-
dingsgebieden.13,14

FIGUUR 1. Stil herseninfarct. A. Axiale T2-gewogen, B. Sagittale T1-gewogen en C. Coronale FLAIR MRI-opnames. 

FIGUUR 2. Wittestofafwijking. A. Axiale T2-gewogen, B. Sagittale T1-gewogen en C. Coronale FLAIR MRI-opnames.
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Het kan lastig zijn om een (stil) lacunair infarct te onderschei-
den van een verwijde perivasculaire ruimte. De meeste peri-
vasculaire ruimtes zijn te vinden in het onderste derde deel 
van de basale kernen en volgen in principe de signaalintensi-
teit van liquor op alle sequenties (zie Figuur 3). Een verwijde 
perivasculaire ruimte is meestal enkele millimeters groot, 
maar kan tot enkele centimeters groot worden. Perivasculaire 
ruimtes volgen het centrale vat en zijn daardoor vaak tubulair 
van vorm. Het centrale vat is soms herkenbaar op T2-sequen-
tie, zoals in Figuur 3A. De rand van een perivasculaire ruimte 
is meestal niet herkenbaar op MRI of CT. Lacunaire infarcten 
daarentegen bevinden zich meestal in het bovenste 2/3e deel 
van de basale kernen (door infarcten in de perforerende eind-
arteriën). Een lacunair infarct is meestal bolvormig. De aan-
wezigheid van een glioserand op de FLAIR-sequentie is vrij-
wel bewijzend voor een lacunair infarct.15 

PATHOFYSIOLOGIE 
De sterke relatie met hypertensie impliceert dat een hyper-
tensieve aandoening van de kleine bloedvaten - zogenoemde 
‘small-vessel disease’ - een cruciale rol speelt in de pathoge-
nese van een stil herseninfarct.2 Het onderliggende pathofy-
siologische mechanisme waarom hypertensie tot ischemi-
sche hersenschade leidt is echter nog niet geheel opgehelderd. 
Enerzijds lijkt hypertensie het endotheel te beschadigen, 
waardoor er microatheromata ontstaan in de perforerende 
eindarteriën die goede perfusie verhinderen.16 Anderzijds 
lijkt lipohyalinose een rol te spelen, met verdikking van de 
vaatwand van de arteriolen tot gevolg, waardoor hypoperfu-
sie optreedt. Naast hypertensie is ook een ernstige nachtelij-
ke bloeddrukdaling geassocieerd met stille herseninfarc-
ten.17 Stille herseninfarcten zijn bovendien sterk gerelateerd 
aan wittestofafwijkingen.18-20 Niet alleen hebben wittestof-

afwijkingen dezelfde risicofactoren, maar ze hebben ook as-
sociaties met symptomatische herseninfarcten en demen-
tie.21-23 De heersende gedachte is dat stille herseninfarcten 
en wittestofafwijkingen verschillende uitingen zijn van een 
breder spectrum van (sub)klinische vasculaire schade.16

PREVALENTIE EN INCIDENTIE 
De prevalentie van het stille herseninfarct varieert in de lite-
ratuur van 5-62%, sterk afhankelijk van de onderzochte 
studie populatie.24 De hoge prevalenties worden vooral ge-
vonden in studies met hoogrisicopatiënten. In bevolkingson-
derzoeken worden prevalenties van het stille herseninfarct 
van 5-20% gevonden, toenemend bij hogere leeftijd.24 Met 
deze hoge prevalentie is een stil herseninfarct de meest voor-
komende toevalsbevinding bij radiologische diagnostiek van 
de hersenen.25

De incidentie van het stille herseninfarct ligt tussen 2-4%. 
Deze resultaten zijn gebaseerd op 3 longitudinale bevol-
kingsonderzoeken: de Atherosclerosis Risk in Communities 
Study, de Rotterdam Scan Study en de Cardiovascular 
Health Study.3,26,27 Vergelijkbaar met de prevalentie stijgt de 
incidentie van het stille herseninfarct sterk met een toename 
van de leeftijd.

RISICOFACTOREN 
Veruit de belangrijkste risicofactoren voor een stil lacunair 
herseninfarct zijn leeftijd en hypertensie. Met de overige be-
kende cardiovasculaire risicofactoren is een veel zwakkere 
associatie.2,24,28 Dyslipidemie is geen risicofactor voor een 
stil herseninfarct.2,24 Stille corticale herseninfarcten hebben 
naast de genoemde cardiovasculaire risicofactoren ook risi-
cofactoren die gezien worden bij ‘large-vessel disease’, zoals 
carotisstenose en atriumfibrilleren.2,24,29,30

FIGUUR 3. Verwijde perivasculaire ruimte. A. Axiale T2-gewogen opname met longitudinale vaatstructuur zichtbaar (pijl), 

B. Sagittale T1-gewogen en C. Coronale FLAIR MRI-opnames. 



JA ARGANG120 FEBRUARI201918

14
PROGNOSE 
Anders dan de naam doet vermoeden, is een stil hersenin-
farct meestal niet geheel asymptomatisch. Er worden soms 
subtiele afwijkingen bij neurologisch onderzoek gevonden, 
zoals visuele gezichtsvelddefecten of een geringe stoornis in 
de arm- en beenfunctie.31-35 Ook hebben  patiënten met een 
stil herseninfarct veelal een verminderd cognitief functione-
ren.8,31,32 Tevens wordt de aanwezigheid van een stil lacunair 
herseninfarct geassocieerd met depressieve symptomen.36-40 
Dus hoewel een stil herseninfarct niet resulteert in overdui-
delijke klinische symptomen van een herseninfarct, kunnen 
ze wel subtiele afwijkingen geven bij neurologisch onder-
zoek, die initieel vaak niet opgemerkt worden door de 
 patiënt en de arts.
De aanwezigheid van een stil herseninfarct verhoogt het risi-
co op een symptomatisch herseninfarct twee- tot viermaal, 
na correctie voor cardiovasculaire risicofactoren.3,7,41 
 Patiënten met een asymptomatische carotisstenose (> 60%) 
met een ipsilateraal, stil, corticaal herseninfarct hebben een 
ruim viermaal verhoogd risico op een ipsilateraal sympto-
matisch herseninfarct vergeleken met  patiënten met een 
asymptomatische carotisstenose zonder stil herseninfarct.29 
Voorts is een stil herseninfarct een risicofactor voor cognitie-
ve stoornissen, waarbij het risico op dementie verdubbelt.8,42 
In de longitudinale Rotterdam Scan Study bleek dat alleen 
bij degenen die een nieuw stil herseninfarct doormaakten de 
cognitieve functie achteruitging, ongeacht de aanwezigheid 
van stille herseninfarcten bij aanvang van de studie. Dit sug-
gereert dat het cognitief functioneren na een stil infarct 
stapsgewijs achteruitgaat en dan op dat niveau blijft totdat 
een nieuw infarct optreedt.8

BEHANDELING 
Gecontroleerde klinische studies naar de preventie van 
symptomatische herseninfarcten bij  patiënten met een stil 
herseninfarct ontbreken. Vanwege hun ligging (80-90% 
subcorticaal) en grootte (<15 mm) worden de meeste stille 
herseninfarcten als ziekte van de kleine vaten beschouwd. 
Hoewel er geen bewijs is voor het nut van preventieve be-
handeling na het vinden van een stil herseninfarct, lijkt pri-
maire preventie volgens de cardiovasculair-risicomanage-
ment (CVRM)-richtlijn, gericht op leefstijladviezen en 
behandeling van hypertensie, nuttig.15,43,44 
In een substudie van PROGRESS bleek dat perindopril geen 
afname van het risico op een nieuw stil herseninfarct gaf. 
Waarschijnlijk was de studiegroep te klein om een signifi-
cant effect aan te tonen.45 Onlangs is wel aangetoond dat 
behandeling van een hoge bloeddruk resulteerde in een af-
name van wittestofafwijkingen over een periode van 1 jaar.23

Tot op heden is er geen bewijs voor behandeling met trom-

bocytenaggregatieremmers bij  patiënten met een aange-
toond stil herseninfarct ter preventie van een symptoma-
tisch herseninfarct. Studies naar het effect van 
antitrombotica op het voorkomen van een stil herseninfarct 
zijn vaak klein en onderhevig aan selectiebias.46-48 Boven-
dien laten andere studies zien dat aspirine ter primaire pre-
ventie van cardiovasculaire events is geassocieerd met cere-
brale microbloedingen.49-51 Dit betreffen echter allemaal 
observationele studies; een gerandomiseerde gecontroleerde 
studie naar dit effect ontbreekt tot dusver. 
In de algemene populatie (ervan uitgaande dat circa 20% 
een stil herseninfarct zal hebben) is primaire preventie met 
aspirine netto niet effectief gebleken.52 Een grote meta-ana-
lyse liet een niet-significante reductie van het aantal hersen-
infarcten zien, maar dit ging ten koste van een toename van 
ernstige bloedingscomplicaties, inclusief hersenbloedingen. 
Evenmin is er bewijs voor aspirine ter primaire preventie 
van cognitief verval of dementie in de algemene bevolking.53 
Het is overigens de vraag of trombocytenaggregatieremmers 
bij stille herseninfarcten effectief zijn. Een meta-analyse van 
gepoolde data uit gerandomiseerde klinische studies bij 
 patiënten met een symptomatisch lacunair infarct vond wel 
een bescheiden risicoreductie van beroerte, maar geen re-
ductie van de gecombineerde uitkomst beroerte, hartinfarct 
en vasculaire sterfte.54 Bij de intrinsieke ‘small-vessel dis-
ease’, waarbij microatheromata en lipohyalinose een belang-
rijke rol spelen, lijkt trombocytenaggregatieremming minder 
van belang. 
Momenteel loopt een gerandomiseerde gecontroleerde stu-
die naar het effect van aspirine op herseninfarcten en micro-
bloedingen: de ‘Aspirin in reducing events in the elderly’ 
(ASPREE)-studie.55 De ASPREE-studie includeert ouderen 
(>70 jaar) met een normaal cognitief functioneren. In een 
substudie van ASPREE, de ENVIS-ion-studie, zal het effect 
van aspirine op de ontwikkeling van wittestofafwijkingen en 
stille herseninfarcten worden onderzocht.56 Deze studie be-
treft een grotere studiegroep (n=600) met minder kans op 
selectiebias, ten opzichte van voorgaande studies. De vraag 
is of de groep groot genoeg zal zijn om het waarschijnlijk 
bescheiden effect van aspirine aan te tonen. Het recentste 
advies van de American Heart Association is om - zolang er 
geen bewijs is voor effectiviteit van trombocytenaggregatie-
remmers bij een stil herseninfarct - deze  patiënten te behan-
delen conform primaire preventie.15

Bij corticale en grote subcorticale stille herseninfarcten is 
aannemelijk dat ‘large-vessel disease’ een rol speelt. Hierbij 
is evenmin bewijs dat secundaire preventie nut heeft; pri-
maire preventie wordt aangeraden conform de CVRM-richt-
lijn.15,43 Indien op beeldvormend onderzoek zichtbaar is dat 
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het waarschijnlijk gaat om (passagère) klinische sympto-
men, kan secundaire preventie echter overwogen worden. 
Evenzo is het te overwegen  patiënten met een corticaal stil 
herseninfarct te screenen op atriumfibrilleren en een hoog-
gradige carotisstenose. De prevalentie van het stille corticale 
herseninfarct bij  patiënten met atriumfibrilleren varieert in 
de literatuur tussen 15-50%.57 In de Framingham 
Offspring-populatiestudie werd bij 5% van de deelnemers 
met een stil herseninfarct atriumfibrilleren gevonden, ten 
opzichte van bij 1,9% van de deelnemers zonder infarct op 
MRI.58 De CHA2DS2-VASC-score blijft overigens leidend in 
het berekenen van het risico van atriumfibrilleren en de 
overweging te starten met (nieuwe) orale anticoagulan-
tia.15,44 De prevalentie van ipsilaterale, stille, corticale her-
seninfarcten bij  patiënten met een asymptomatische carotis-
stenose is gemiddeld 22% (spreiding 8-33%).29 In de 
Framinghampopulatie bleek 24% van de deelnemers met 
een stil herseninfarct een carotisstenose ≥ 25% te hebben 
versus 14% van de deelnemers zonder stil infarct.58 
Er is geen consensus over de indicatie voor chirurgische be-
handeling bij  patiënten met een asymptomatische carotis-
stenose. Het stellen van een operatie-indicatie enkel op basis 
van de graad van de carotisstenose lijkt niet gerechtvaar-
digd.59 Gerandomiseerde klinische studies ontbreken. Mo-
menteel loopt een grote multicenter, gerandomiseerde, ge-
controleerde studie, de CREST-2-studie, waarin 
medicamenteuze therapie, endarteriëctomie en ‘stenting’ 
worden vergeleken bij  patiënten met een asymptomatische 
carotisstenose.60 In het protocol van deze studie wordt geen 
subanalyse beschreven van de aanwezigheid van een stil 
herseninfarct op MRI. Wel wordt als secundaire uitkomst-
maat gekeken naar mogelijke achteruitgang van het cognitie-
ve functioneren, wat door de onderzoekers geassocieerd 
wordt met een doorgemaakt stil herseninfarct. Resultaten 

van deze studie worden pas in 2022 verwacht. Tot dan zal 
bij iedere  patiënt met een stil herseninfarct en een asympto-
matische carotisstenose de individuele peri-operatieve risi-
coafweging leidend zijn in de keuze voor een operatieve of 
conservatieve behandeling.59

SCREENING OP STILLE HERSENINFARCTEN 
Op dit moment is screening op een stil herseninfarct niet 
zinvol, gezien het gebrek aan bewijs dat behandeling van 
een stil herseninfarct het risico op beroerte en dementie ver-
mindert en derhalve geen extra gezondheidswinst oplevert. 
Mogelijk dat lopende studies, zoals ENVIS-ion, hier op ter-
mijn verandering in brengen.  

CONCLUSIE 
Een stil herseninfarct komt vaak voor, met name bij oude-
ren. Het kan subtiele stoornissen in cognitief en fysiek func-
tioneren geven, wat zowel door de  patiënt als de arts initieel 
vaak niet wordt opgemerkt. Stille herseninfarcten kunnen 
worden beschouwd als uiting van cerebrovasculaire ziekte. 
De aanwezigheid van een stil herseninfarct verdubbelt het 
risico op een symptomatisch herseninfarct en dementie. Er 
is geen bewijs dat het gebruik van antitrombotica het risico 
op een symptomatisch herseninfarct, cognitieve achteruit-
gang of dementie verlaagt. Bij iedere  patiënt met een stil her-
seninfarct is het advies een cardiovasculair risicoprofiel op 
te stellen en primaire preventie toe te passen volgens de 
CVRM-richtlijn, met de nadruk op hypertensiebehandeling. 
Tevens kan bij een corticaal gelegen, stil herseninfarct over-
wogen worden te screenen op atriumfibrilleren en een caro-
tisstenose. Toekomstige onderzoeken zullen hopelijk verhel-
deren of antitrombotica bij een stil herseninfarct een positief 
effect hebben op het voorkomen van een symptomatisch 
herseninfarct en dementie. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Stille herseninfarcten komen veel voor, met name bij ouderen. 

2 Een stil herseninfarct is veelal niet geheel asymptomatisch. Subtiele stoornissen in zowel cognitief als 
fysiek functioneren kunnen optreden, die initieel vaak niet opgemerkt worden.

3 De aanwezigheid van een stil herseninfarct verdubbelt het risico op een symptomatisch herseninfarct en 
dementie.

4 Hypertensie en leeftijd zijn de belangrijkste risicofactoren voor een stil herseninfarct.

5 Stel een cardiovasculair risicoprofiel op bij een patiënt met een stil herseninfarct en pas primaire 
preventie toe volgens de richtlijnen voor cardiovasculair risicomanagement, met streefwaarden voor de 
bloeddruk <140/90 mmHg; er is geen bewijs voor behandeling met trombocytenaggregatieremmers. 
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